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Kαλησπέρα, είναι για µένα πάντοτε µεγάλη ευχαρίστηση το ότι βρίσκοµαι 
ειδικά στην Αθήνα και ξαναβρίσκω τους πολυάριθµους Έλληνες φίλους 
µου. Από τότε που έρχοµαι εδώ έχω δηµιουργήσει φιλικές 
συναναστροφές, και ακόµη περισσότερο σταθερές φιλίες. Σε τέτοια 
ταξίδια συνάπτουµε σταθερές φιλίες. Ενώ γνωριζόµαστε ελάχιστα, 
υπάρχει κάτι που συµβαίνει και που είναι πολύ σηµαντικό. Ίσως υπάρχει 
µια  επικοινωνία  στο σωµατικό επίπεδο που λειτουργεί πέραν της 
λεκτικής επικοινωνίας. Βρίσκω πως το θέµα αυτό της µνήµης των 
σωµατικών εµπειριών είναι ένα θέµα απολύτως κεντρικό  όχι µόνο για 
την ψυχοσωµατική, οπωσδήποτε για την ψυχοσωµατική, αλλά, νοµίζω, 
για όλη τη σύγχρονη ψυχανάλυση. Ένα µεγάλο µέρος των 
ναρκισσιστικών παθήσεων, των παθολογιών της ταυτότητας, των 
οριακών παθολογιών και άλλων, έχουν άµεση συσχέτιση µε αυτές τις 
εµπειρίες, για τις οποίες ο Φρόυντ θα έλεγε ότι προηγούνται της 
εµφάνισης του προφορικού λόγου. Είναι αυτό που λέει το 1937 στις 
«Κατασκευές στην ψυχανάλυση». Πολλά ίχνη των πρώιµων αυτών 
εµπειριών βρίσκουµε σε όλη τη σύγχρονη κλινική. Είναι αναµφισβήτητα 
ένα από τα δύσκολα σηµεία της σύγχρονης ψυχανάλυσης, είναι επίσης 
αναµφισβήτητα ένα από τα σηµεία που προσφέρονται στην έρευνα. Η 
προσέγγισή του εποµένως από µια οπτική, από έναν ορίζοντα, που είναι 
αυτός της ψυχοσωµατικής παθολογίας, είναι µια ιδιαίτερα πλούσια και 
γόνιµη προσέγγιση. Είµαι εποµένως ιδιαίτερα ευτυχής που θα εργαστώ 
µαζί σας, και θα εργαστώ για εσάς επάνω σ’ αυτό ακριβώς το θέµα. 

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε κάποιες λίγο γενικές προτάσεις επάνω στο 
θέµα της µνήµης και στην κατεύθυνση που θα προσπαθήσω να του 
δώσω. Πρώτη πρόταση, δεν µπορούµε να σκεφθούµε επάνω στο θέµα 
της µνήµης, ακόµη κι αν πρόκειται για τη µνήµη του σώµατος, 
παρακάµπτοντας τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι βεβαίως σώµα, αλλά 
όλες οι σπλαχνικές µνήµες, όλων των τµηµάτων της ανατοµίας µας, του 
σώµατός µας, εγγράφονται και αφήνουν ίχνη στο επίπεδο του 
εγκεφάλου. Πράγµα το οποίο κάνει τον εγκέφαλο να είναι πράγµατι ο 
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άξονας περιστροφής, από σωµατικής απόψεως και βέβαια ως 
οργανωτής, διευθυντής ορχήστρας κατά κάποιον τρόπο, όλων των 
σωµατικών λειτουργιών µας. Λοιπόν αυτή είναι η πρώτη µου πρόταση. 
Υπάρχουν ίσως µνήµες που εγγράφονται απευθείας, τοπικά στο τάδε ή 
στο δείνα  µέρος του σώµατος. Νοµίζω πως αυτό δεν αποκλείεται, αλλά 
µ’ έναν κυρίαρχο τρόπο, περνούν µέσα από τον εγκέφαλο. Λοιπόν αυτός 
ο εγκέφαλος έχει µια ιδιαιτερότητα, είναι ένα τµήµα του σώµατος µας, 
αλλά ένα κεντρικό τµήµα, µε πολλαπλές όψεις : επικοινωνεί µε τον 
εσωτερικό µας κόσµο, µε το σώµα µας ιδιαίτερα και µε τον εξωτερικό 
κόσµο.  

 Πράγµα που σηµαίνει ότι έχει να διαπραγµατευτεί αφενός µε αυτό που 
συµβαίνει στον εξωτερικό κόσµο, και το οποίο δρα επάνω µας. Κάτι 
εποµένως από τον εξωτερικό κόσµο προς την κατεύθυνση των 
συναισθηµάτων µας, µε τα αποτελέσµατα που έχει, θα λέγαµε, ο 
εξωτερικός κόσµος επάνω µας. Εποµένως µε κάτι που ξεκινά από την 
αντίληψη προς την κατεύθυνση του εσωτερικού µας κόσµου. Και 
αφετέρου έχει να διαπραγµατευθεί µε κάτι που δηµιουργείται µέσα µας, 
µιλούµε εδώ για ενορµήσεις και εκπροσώπους ενορµήσεων, προς την 
κατεύθυνση του εξωτερικού κόσµου, και των απαντήσεων του 
εξωτερικού κόσµου στις ενορµητικές µας κινήσεις. Αυτή η  λειτουργία µε 
πολλαπλές όψεις µου φαίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. Θα δείτε ότι αποτελεί 
ένα κεντρικό σηµείο αυτού που θα αναπτύξω απόψε.  

Μπορεί να εγκατασταθεί µια µορφή διαλεκτικής. Υπάρχει στο υποκείµενο 
µια ενορµητική κίνηση, που ξεκινά από το εσωτερικό του σώµατος και 
εκφράζει κάτι από µια ανάγκη, µια επιθυµία, µια προσµονή από το 
περιβάλλον και µετά υπάρχει η απάντηση από το περιβάλλον. Και η 
απάντηση του περιβάλλοντος δρα, κατά κάποιον τρόπο, εκ των υστέρων 
σ’ αυτό που εκφράστηκε από το υποκείµενο. Το σύνολο αυτό, αυτή η 
κυκλική κίνηση είναι κάτι το θεµελιώδες. Είναι ένα σηµείο στο οποίο θα 
επικεντρώσω τη σκέψη µου. 

Το θέµα της µνήµης είναι τόσο ευρύ, ώστε χρειάστηκε να εστιαστώ και 
να περιοριστώ σε ορισµένες πλευρές της µνήµης, τις πιο σηµαντικές 
τόσο για την ψυχοσωµατική προσέγγιση, όσο και για την προσέγγιση 
όλων των ναρκισσιστικών παθολογιών.  

Οι πιο σηµαντικές αυτές πλευρές είναι δύο. Η πρώτη είναι αυτή που θα 
ονοµάσω ως πρώιµες εµπειρίες, ακολουθώντας τη γραµµή που πρότεινε 
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ο Φρόυντ. Πρόκειται για την πλευρά που αφορά την εποχή που 
προηγείται της εµφάνισης του προφορικού λόγου, µπορούµε να πούµε 
σε γενικές γραµµές τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. Εκείνο που 
προηγουµένως παρέλειψα να σας πω (κάτι που εξυπακούεται από τη 
στιγµή που επέλεξα να µιλήσω ξεκινώντας από τον εγκέφαλο) είναι ότι 
πιστεύω πως δεν µπορούµε πλέον σήµερα να προχωρήσουµε στην 
εργασία µας επάνω στο θέµα της µνήµης χωρίς να λάβουµε υπόψη όλες 
τις εξελίξεις των νευροεπιστηµών. Θα κάνω εποµένως ορισµένες 
αναφορές στις εργασίες των νευροεπιστηµών και ιδιαίτερα σε 
ορισµένους συγγραφείς που ενδιαφέρθηκαν για το θέµα της χρήσης των 
νευροεπιστηµών από την ψυχανάλυση. Γνωρίζετε ότι ο Marc Solms είναι 
σήµερα ο επικεφαλής της έρευνας στους κόλπους της διεθνούς 
ψυχαναλυτικής εταιρείας, αλλά και δύο βραβεία νόµπελ, ο Edelman και ο 
Kandel, ένας Ελβετός, εργάζονται µε έναν ψυχαναλυτή, τον Magistreti, ο 
Jean-Paul Tassin ο οποίος επίσης θα είναι παρών στο επόµενο CPLF 
(Συνέδριο γαλλόφωνων ψυχαναλυτών), υπάρχει λοιπόν ένας ορισµένος 
αριθµός ερευνητών στην κορυφή των εξελίξεων επάνω στο ζήτηµα αυτό 
και είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές που βρίσκονται πιο κοντά στις 
τελευταίες εξελίξεις των νευροεπιστηµών είναι και οι εγγύτεροι στις 
ψυχαναλυτικές θέσεις. 

To βρίσκω ενδιαφέρον, επειδή ίσως τελικά είναι ευκολότερος ο διάλογος 
µε τους ερευνητές των νευροεπιστηµών που έχουν µια ορισµένη 
ευρύτητα απόψεων, ένα ορισµένο επίπεδο, περισσότερο από ότι µ’ 
εκείνους που βλέπουν τον άνθρωπο όχι στην ολότητα του, αλλά 
περιορίζονται µόνο στην πλευρά επάνω στην οποία εργάζονται. Είναι 
σηµαντικό, στο σηµείο αυτό να υιοθετήσουµε µια άλλη διπλή οπτική, 
διεπιστηµονική. Αν επικαλούµαι στο σηµείο αυτό τις πρώτες εµπειρίες, 
είναι επειδή πιστεύω πως δεν µπορούµε να διαµορφώσουµε µια 
υπόθεση επάνω στις πρώιµες εµπειρίες χωρίς να αναφερθούµε και σε 
έναν ορισµένο αριθµό εργασιών της κλινικής της πρώτης παιδικής 
ηλικίας και της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Είναι η κλινική της πρώτης 
παιδικής ηλικίας ιδιαίτερα, οι εξελίξεις της ψυχολογίας της ανάπτυξης 
από κλινικούς της πρώτης παιδικής ηλικίας, που µας προσέφεραν πολύ 
σηµαντικά πράγµατα σχετικά µε την κατανόηση εκείνου που διαµείβεται, 
αυτού το οποίο εκτυλίσσεται στην ψυχή των πολύ µικρών παιδιών. 
Εποµένως θα βασιστώ, για τη συζήτηση, ως ένα βαθµό σε ορισµένες 
συνεισφορές των νευροεπιστηµών και σε ορισµένες συνεισφορές της 
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ψυχολογίας της ανάπτυξης και της  κλινικής της πρώτης παιδικής 
ηλικίας. Θα αρκεστώ σε ορισµένες πληροφορίες και στη συνέχεια, εάν 
θέλετε, θα τις αναπτύξουµε περισσότερο. 

Γιατί, λοιπόν δίνεται σηµασία καταρχήν στις πρώιµες εµπειρίες, εκείνες 
δηλαδή των δύο πρώτων χρόνων της ζωής; Υπάρχει στις 
νευροεπιστήµες κάποιος Γάλλος αρκετά γνωστός, ο Ribot, ο οποίος 
πρότεινε έναν νόµο σχετικό µε τη µνήµη. Είναι ο παρακάτω: όσο 
παλαιότερες είναι οι εµπειρίες, τόσο είναι, όπως λέει, ισχυρότερες. Είναι 
δηλαδή σηµαντικότερες, τις διατηρούµε περισσότερο. Αυτό είναι κάτι 
εξαιρετικά σηµαντικό. Ο νόµος του Ribot χρονολογείται από τη δεκαετία 
του ΄20 και την ιδέα αυτή την ξαναβρίσκουµε στο Φρόυντ. Αν διαβάσετε 
τα τελευταία άρθρα του Φρόυντ, ιδιαίτερα εκείνα που γράφει εξόριστος 
στο Λονδίνο, υπάρχει µια µικρή φράση στις σηµειώσεις της εξορίας του, 
όπου λέει ότι είναι παράξενο το ότι παρατηρούµε πως οι εµπειρίες που 
τείνουν περισσότερο να επαναλαµβάνονται και που είναι οι ισχυρότερες 
είναι οι πιο πρώιµες εµπειρίες.    

 Ο Φρόυντ προσθέτει κάτι, βάζει µια παρένθεση: την αδυναµία της 
σύνθεσης. Ο Φρόυντ δηλαδή υποστηρίζει και µας προτείνει την 
παρακάτω άποψη: αν οι πρώιµες εµπειρίες µας, τείνουν περισσότερο 
από άλλες να επαναλαµβάνονται, τείνουν να είναι οι πιο επίµονες στη 
ζωή µας, αυτό δεν είναι µόνο διότι είναι οι πιο πρώιµες. Αλλά στον 
βαθµό που είναι πρώιµες, δεν ενσωµατώνονται, παραµένουν ελλιπώς 
ενσωµατωµένες στο υπόλοιπο της ψυχικής δραστηριότητας. Εποµένως 
κατά κάποιον τρόπο, δεν ακολουθούν την πορεία της εργασίας της 
ιστορικοποίησης. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σηµείο. Σηµειώνω 
δε παρεµπιπτόντως ότι είναι η τελευταία άποψη του Φρόυντ γύρω από 
τον καταναγκασµό της επανάληψης, το ότι επαναλαµβάνουµε για να 
αφοµοιώσουµε, και το ότι κάθε τι που δεν έχει αφοµοιωθεί στο εσωτερικό 
της υποκειµενικότητας µας, θα τείνει να επαναλαµβάνεται. Μπορούµε να 
σκεφθούµε ότι αυτή η εργασία αφοµοίωσης είναι µια εργασία ατέρµων, 
πως δεν παύουµε να αφοµοιώνουµε τις εµπειρίες της πρώτης παιδικής 
ηλικίας µας, ακριβώς επειδή δεν έχουν αφοµοιωθεί στη σωστή στιγµή 
και εξακολουθούν να επιστρέφουν στο ψυχικό µας όργανο. 

H δεύτερη οµάδα εµπειριών που µου φαίνονται ιδιαίτερης σηµασίας 
σχετικά µε το θέµα της µνήµης, της συγκράτησης στη µνήµη ή των 
ελλειµµάτων της διαδικασίας αυτής, είναι οι τραυµατικές εµπειρίες. 
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Πρόκειται επίσης για εµπειρίες που συναντούµε στον πυρήνα ενός 
ορισµένου αριθµού ψυχοσωµατικών παθολογιών και ενός ορισµένου 
αριθµού ναρκισσιστικών γενικά παθολογιών και παθολογιών της 
ταυτότητας. 

Εδώ υπάρχει µια νευρολογική εξήγηση που αξίζει να σηµειωθεί. Αν οι 
πρώιµες εµπειρίες, και θα επανέλθουµε στο σηµείο αυτό παρακάτω, δεν 
µπορούν να παράγουν αναµνήσεις, είναι εξαιτίας της ανωριµότητας ενός 
σηµαντικού τµήµατος του εγκεφάλου µας που είναι ο ιππόκαµπος. Αυτό 
που διαπιστώνουµε όταν υπάρχουν τραυµατικές εµπειρίες είναι ότι ο 
ιππόκαµπος είναι κορεσµένος  και αυτό προκαλεί ένα φαινόµενο 
αναισθησίας. Με άλλα λόγια, η δυσκολία συγκράτησης στη µνήµη των 
τραυµατικών εµπειριών συνδέεται µε το ότι όταν λαµβάνει χώρα µια 
τραυµατική εµπειρία, προκαλεί τον κορεσµό του ιππόκαµπου και ο 
ιππόκαµπος, κορεσµένος, δεν µπορεί να κατασκευάσει αναµνήσεις, ούτε 
καν αποσπάσµατα αναµνήσεων. Είναι αναµφισβήτητα ένας από τους 
λόγους για το ότι όταν έχει υπάρξει τραυµατισµός, διατηρούµε 
περισσότερο στη µνήµη αυτό που προηγήθηκε άµεσα του 
τραυµατισµού, επειδή τότε ο κορεσµός του ιππόκαµπου δεν είχε ακόµη 
επέλθει. Μετά, είναι η τρύπα, το blackout ή το θραύσµα µιας εµπειρίας. 
Αυτά λοιπόν τα στοιχεία δίνουν στις τραυµατικές εµπειρίες µια σειρά 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που τις κάνουν να συγγενεύουν µε τις 
πρώιµες εµπειρίες. Οι τραυµατικές εµπειρίες µπορεί να είναι οψιµότερες, 
αλλά ωστόσο λειτουργούν, από την άποψη της εγγραφής τους, όπως οι 
πρώιµες µας εµπειρίες. 

Θα σας προτείνω τώρα µια συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά των 
πρώιµων εµπειριών. Και θα δούµε στο σηµείο αυτό να αναφύεται 
πράγµατι, µε τρόπο ουσιώδη, το ζήτηµα του σώµατος επειδή οι πρώιµες 
εµπειρίες είναι εµπειρίες που δεν έχουν εγγραφεί στον προφορικό λόγο, 
αλλά εγγράφονται από τα σωµατικά ίχνη που µπορούν να αφήσουν στο 
ψυχικό όργανο. Πρώτο χαρακτηριστικό των πρώιµων αυτών εµπειριών : 
δεν εγγράφονται εντός του συνόλου των αναµνήσεων. Είµαστε 
απολύτως ανίκανοι να δηµιουργήσουµε αναµνήσεις από τις εµπειρίες 
µας πριν από την κατάκτηση του λόγου. Κι αυτό, για έναν πολύ απλό 
λόγο: οι αναµνήσεις µας εξαρτώνται από τον ιππόκαµπο και ο 
ιππόκαµπος είναι η έδρα της επεισοδικής (αυτοβιογραφικής) µνήµης, 
της µνήµης η οποία τοποθετεί σε µια θέση, κατά κάποιο τρόπο, ένα 
επεισόδιο της ιστορίας µας, και η ανωριµότητα του ιππόκαµπου έχει ως 
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αποτέλεσµα αυτό που ζούµε στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής να µην 
εγγράφεται µε τη µορφή αναµνήσεων. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν 
αναµνήσεις επειδή δεν υπάρχουν τα ίχνη αυτών, αλλά τα ίχνη αυτά δεν 
µπορούν να συγκροτηθούν ως αναµνήσεις. Δεν είναι δυνατό να 
ανακληθούν. Είναι ενδιαφέρον να αναζητήσουµε να κατανοήσουµε µε 
ποια µορφή επιστρέφουν οι πρώιµες αυτές εµπειρίες, εφόσον 
γνωρίζουµε ότι διατηρούνται, ότι είναι πολύ παλιές, σταθερές και 
ταυτόχρονα δεν επιστρέφουν ποτέ µε τη µορφή αναµνήσεων. Διότι 
µπορούν µεν να ενσωµατωθούν, εκ των υστέρων, σε µεταγενέστερες 
αναµνήσεις, τα ίχνη τους όµως ως τέτοια δεν µπορούν να εγγραφούν µε 
τη µορφή αναµνήσεων. Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουµε ότι η µνήµη που 
θα διατηρήσουµε από αυτές τις πρώιµες εµπειρίες είναι δύο τύπων.  

Τον πρώτο από τους δύο αυτούς τύπους θα µπορούσαµε να τον 
ονοµάσουµε, χρησιµοποιώντας ορολογία των νευροεπιστηµών,  
διαδικαστική µνήµη. Αν προτιµήσουµε το ψυχαναλυτικό λεξιλόγιο, θα 
πούµε ότι εγγράφονται ως µηχανισµοί, είναι µια µνήµη µηχανισµού. Για 
παράδειγµα (είναι το πιο ευρέως χρησιµοποιηµένο παράδειγµα), έµαθα 
να περπατώ στη διάρκεια του δεύτερου χρόνου της ζωής µου, ξέρω να 
περπατώ, γνωρίζω τη διαδικασία, δεν έχω καµία σαφή ανάµνηση των 
πρώτων βηµάτων µου, ωστόσο ξέρω να περπατώ. Όχι µόνο ξέρω να 
περπατώ, αλλά όσο λιγότερο ενδιαφέροµαι για το µηχανισµό της 
βάδισης, τόσο καλύτερα περπατώ. Αν αρχίσω να σκέφτοµαι ότι έκανα το 
ένα βήµα µετά το άλλο κ.λ.π., θα σκοντάψω και θα πέσω. Πρόκειται για 
διαδικασίες µηχανιστικές και αυτόµατες.  Έπειτα, υπάρχει ένας δεύτερος 
τύπος µνήµης, η πιο σηµασιολογική µνήµη. Είναι κι αυτός ένας όρος 
που χρησιµοποιείται στις νευροεπιστήµες. Είναι µνήµες σχηµάτων, 
µνήµες τρόπου διαχείρισης κατά κάποιον τρόπο. Τα σχήµατα αυτά 
µπορεί να είναι τρόποι ή σχήµατα δράσης, σχήµατα σχέσης ή µπορεί να 
είναι σχήµατα συναισθηµάτων ή συγκινήσεων. Και εδώ έχουµε µια 
πρόταση, µια ιδέα που προτάθηκε από το Φρόυντ στο «Αναστολή, 
σύµπτωµα, άγχος». Πιθανότατα οι πρώτες µορφές συγκινήσεων 
δηµιουργούνται την εποχή εκείνη κι έχουν µια πρώτη µορφή, µια πρώτη 
κατασκευή. Τα συναισθήµατα αυτά, για να επανέλθουµε σε µια 
ψυχαναλυτική ορολογία, έχουν µια απολύτως κεντρική και ουσιαστική 
θέση στη ρύθµιση της σχέσης µε τα σώµα µας. Ο άξονας είναι ο 
εγκέφαλος, αλλά το τµήµα του εγκεφάλου που διαχειρίζεται τη 
συναισθηµατική ζωή, ο θάλαµος, ο υποθάλαµος, είναι αυτό που 
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ονοµάζουµε λιµπικό σύστηµα. Τα σχήµατα αυτά εγγράφονται ως 
σχήµατα δράσης, ως αισθητηριοκινητικά σχήµατα. Εγγράφονται µε 
µορφές που έχουν ιδιαιτερότητες. Νοµίζω ότι µπορούµε να σκεφθούµε 
πως αυτό που ο Didier Anzieu ονόµασε τυπικά σηµαίνοντα, εκείνο που η 
Pierra Aulagnier ονόµασε εικονογράµµατα, είναι τέτοιου είδους σχήµατα. 
Κάτι δηλαδή που θα εµφανιστεί µε µια µορφή, θα έλεγα, χωρίς 
υποκείµενο και χωρίς αντικείµενο. Για παράδειγµα «γλιστράει, καίει, 
πονάει, πέφτει, κρατάει, αφήνει». Όπως βλέπετε, δηλαδή, η εγγραφή της 
εµπειρίας πραγµατοποιείται, αλλά δεν πραγµατοποιείται µε τη µορφή 
«Αισθάνοµαι ότι το αντικείµενο µε αφήνει», αλλά «αφήνει». Θα έχετε την 
ευκαιρία να το δείτε στη συνέχεια, µέσα από ένα κλινικό παράδειγµα που 
θα αναφέρω, αν έχω το χρόνο, µιας ασθενούς µου, όπου «αυτό καίει». 
Είναι πολύ ενδιαφέρον και το λέω πολύ αυθόρµητα έτσι, το ότι αυτό 
παραπέµπει κατευθείαν  στο φροϋδικό Αυτό. 

Για το φροϋδικό Αυτό (εκείνο) υπάρχει µια φράση του Freud αρκετά 
γνωστή και ταυτοχρόνως δύσκολη να κατανοηθεί: «το ασυνείδητο 
εκφράζεται στο απαρέµφατο». Δηλαδή, πριν ακόµα από «καίω» είναι 
«κάψει», «γλιστρήσει, πέσει» . Κάτι στο απαρέµφατο. Γιατί στο 1

απαρέµφατο; Διότι δεν υπάρχει υποκείµενο και διότι δεν υπάρχει ακόµη 
αντικείµενο. Θεωρώ πως αυτό είναι κάτι θεµελιώδες, µε σηµαντικές 
επιπτώσεις για την κλινική µας εργασία. Διότι είναι αυτονόητο ότι η 
κλινική µας εργασία, αντιµέτωπη µε τις πρώιµες αυτές εµπειρίες, θα 
επιχειρήσει, µε κάποιον τρόπο, να επανεισάγει ένα υποκείµενο και ένα 
αντικείµενο. Βλέπετε, λοιπόν, πως πρόκειται για σχήµατα δράσεων που 
πατούν µε το ένα πόδι στην αίσθηση και πολύ συχνά επίσης µε το ένα 
πόδι στην κίνηση. Για παράδειγµα, το «γλιστράει» είναι µια αίσθηση, µια 
αίσθηση πτώσης και ταυτοχρόνως υπάρχει σ’ αυτό µια ολόκληρη κίνηση.  

Αυτό που συναντούµε πολύ συχνά σε έναν ορισµένο αριθµό 
ψυχοσωµατικών παθήσεων είναι το σωµατικό βίωµα που αντιστοιχεί σ’ 
αυτά τα σχήµατα δράσεων. Και όταν ο πάσχων κατορθώνει να εκφράσει 
τα πράγµατα, οπωσδήποτε δεν βρισκόµαστε µπροστά σε µια κατασκευή 
τόσο επεξεργασµένη όσο θα ήταν µια φαντασιωτική παραγωγή, είµαστε 
πιο κοντά σε µορφές αίσθησης, εγώ θα τις ονόµαζα αισθήσεις-κινήσεις 

 Σηµείωση της µεταφράστριας: προκειµένου να είµαι πιστή στο γαλλικό κείµενο, µεταφράζω εδώ 1

αποδίδοντας τον γαλλικό απαρεµφατικό τύπο των ρηµάτων αυτούσιο στα ελληνικά. Επισηµαίνω 
ωστόσο ότι το νόηµα της φράσης και της ιδέας που εκφράζει αποδίδεται ίσως καλύτερα στα ελληνικά 
αν χρησιµοποιήσουµε τον τύπο του τρίτου προσώπου του ενικού του ενεστώτα των ρηµάτων: 
«γλιστράει, πέφτει». 
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επε ιδή πιστεύω πως το κυρ ίαρχο νόηµα τους ε ί να ι το 
αισθητηριοκινητικό. Οι εµπειρίες αυτές είναι επίσης αυτό που ο Φρόυντ 
ονοµάζει µνηµονικά ίχνη, ήδη από το γράµµα της 6ης Δεκεµβρίου 1896, 
όπου µιλά για µνηµονικά ίχνη και για την πρώτη εγγραφή της εµπειρίας, 
αυτό που είχα ονοµάσει στον τίτλο µου «πρώτη ψυχική ύλη». Στον 
Φρόυντ συναντούµε τρεις φορές την έκφραση αυτή, «η πρώτη ψυχική 
ύλη». Την συναντούµε για πρώτη φορά στην «Ερµηνευτική των 
ονείρων», όπου ο Φρόυντ λέει κατά βάθος ότι η εργασία του ονείρου 
γίνεται επάνω σε µια πρώτη ύλη, είναι η πρώτη ψυχική ύλη. 
Επανέρχεται το 1920  µε αφορµή την αρχή της ευχαρίστησης και 
επανέρχεται άλλη µια φορά το 1923 στο «Πέραν της αρχής της 
ευχαρίστησης». Η πρώτη αυτή ψυχική ύλη έχει έναν ορισµένο αριθµό 
χαρακτηριστικών. Είναι, µπορούµε να πούµε, πολυ-αντιληπτική, είναι 
δηλαδή διπλής όψεως. Είναι αυτό που δηµιουργείται µέσα µου όταν 
συναντώ κάτι που έρχεται από έξω. Εποµένως υπάρχει ένας ορισµένος 
αριθµός αντιληπτικών στοιχείων που έρχονται από τον εξωτερικό κόσµο 
και ένας ορισµένος αριθµός συναισθηµατικών, αντιληπτικών, 
αισθητηριακών, ενορµητικών στοιχείων που έρχονται από τον εσωτερικό 
κόσµο. Είναι εποµένως, η πρώτη ψυχική ύλη, κάτι πέραν της 
διαφοροποίησης υποκειµένου και αντικειµένου εφόσον βρίσκεται στο 
σηµείο συνάντησης του υποκειµένου και του αντικειµένου. Υπάρχει ένα 
ακόµα χαρακτηριστικό που είναι θεµελιώδες και ουσιαστικό : ότι κατά 
κάποιον τρόπο είναι εκτός χρόνου. Θα δούµε παρακάτω ότι λόγω αυτών 
των χαρακτηριστικών είναι σε µεγάλο βαθµό ασυνείδητη. Αν διαβάσετε 
την αρχή του «Το εγώ και το εκείνο» του Φρόυντ θα δείτε ότι ο Φρόυντ 
επισηµαίνει σε κάποιο σηµείο πως ο όρος «ασυνείδητο», ως ουσιαστικό, 
δεν αρµόζει, δεν µπορούµε πια να λέµε «ασυνείδητο», όπως λέει. Γιατί 
αυτό; Γιατί υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το ασυνείδητο που µπορεί εύκολα 
να γίνει συνειδητό, πρόκειται για το προσυνειδητό, υπάρχει ένα 
ασυνείδητο που αναφύεται από αυτό που έχει απωθηθεί, δηλαδή από 
αυτό που έχει αναπαρασταθεί και στη συνέχεια απωθηθεί. Ακόµη, 
υπάρχει ένα άλλο ασυνείδητο που δεν µπορεί, λέει ο Φρόυντ, να γίνει 
συνειδητό µε τη µορφή που έχει. Ε, λοιπόν, η πρώτη ψυχική ύλη είναι 
εκείνο ακριβώς το ασυνείδητο, που δεν µπορεί να γίνει συνειδητό. 
Δηλαδή, για να µπορέσει να γίνει συνειδητό, θα χρειαστεί να 
µετασχηµατιστεί. Στο σηµείο αυτό ανοίγει όλο το ζήτηµα της 
ψυχαναλυτικής εργασίας µε τις µνήµες που προέρχονται από το σώµα. 
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Οι πρώιµες αυτές εµπειρίες έχουν δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά. 
Πρώτο: πολυ-αντιληπτικές, πολυ-αισθητηριακές, πολυ-ενορµητικές, 
προηγούνται της διαφοροποίησης υποκειµένου και αντικειµένου, σε 
µεγάλο βαθµό έξω από το χρόνο. Αυτό τους προσδίδει έναν χαρακτήρα 
υπερ-πολύπλοκο. Είστε όλοι κλινικοί, έχετε συναντήσει κάποιον ασθενή, 
τα βγάζετε πέρα χωρίς να ξέρετε καλά καλά πώς, γνωρίζετε ότι πρέπει 
να βασίζεστε στην αντιµεταβίβαση σας για να καταλάβετε κάτι. Όµως, το 
να βασίζεται κάποιος στην αντιµεταβίβαση του εύκολα λέγεται. Τότε τι 
κάνετε; Μιλάτε για αυτό. Και µιλάτε για αυτό για να καταλάβετε τι συνέβη 
µέσα σας. Επειδή ό,τι συµβαίνει µέσα µας, ακόµη και όταν είµαστε 
ενήλικοι σε µια κλινική συνάντηση, είναι εν µέρει αινιγµατικό διότι είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκο και επίσης διότι κατά ένα µεγάλο µέρος αυτό που 
νιώσαµε, αυτό που βιώσαµε είναι ασυνείδητο. Θα χρειαστεί εποµένως 
να µιλήσουµε για αυτό, θα χρειαστεί να το ξεδιπλώσουµε, να το 
αποσυµπυκνώσουµε γιατί είναι υπερσυµπυκνωµένο, για να 
προσπαθήσουµε να το οικειοποιηθούµε. Γνωρίζουµε ότι µπορεί να 
συµβεί να µιλούµε για πολύ για ένα µικρό κλινικό στιγµιότυπο εάν αυτό 
µας άγγιξε ιδιαίτερα. Κι αν είναι έτσι για τους ενηλίκους, τους 
εκπαιδευµένους επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας, ας φανταστούµε 
πώς είναι για ένα µικρό παιδί: πόσο το να έρχεται αντιµέτωπο µε την 
αναστάτωση του, µε τα συναισθήµατα του, είναι καθοριστικής σηµασίας. 
Για αυτούς που συµπαθούν τον Bion, πρόκειται ακριβώς για αυτό που 
ονόµασε παράξενα αντικείµενα. Δηλαδή αυτό εµφανίζεται µε τη µορφή 
παράξενων αντικειµένων, µε µια µορφή όχι άµεσα κατανοητή. Δεν είναι 
άµεσα κατανοητό επειδή είναι υπερσυµπυκνωµένο και επειδή είναι σε 
µεγάλο βαθµό ασυνείδητο. Και πρέπει να ελευθερώσουµε την 
συνειρµική µας ικανότητα, ή, όταν είµαστε µικρά παιδιά, να παίξουµε. Να 
βρίσκουµε δηλαδή συνειρµικούς τρόπους που να αντιστοιχούν στην 
πρώτη παιδική ηλικία, για να µπορέσουµε σιγά σιγά να ξεδιπλώσουµε 
αυτό το σύνολο. Κι είναι σηµαντικό αυτό να µην γίνεται άµεσα 
κατανοητό. Για να γίνει αυτό, η πρώτη αυτή ύλη της εµπειρίας µας, θα 
χρειαστεί να διαµεσολαβηθεί, θα πρέπει να εκφραστεί προς την 
κατεύθυνση του περιβάλλοντος, και η απάντηση του περιβάλλοντος σε 
εκείνη την έκφραση, θα είναι θεµελιώδης για να µπορέσουµε να 
οικειοποιηθούµε το βίωµα µας. Ανάµεσα σε εµένα και εµένα, ανάµεσα σ’ 
αυτό που νιώθω και σε αυτό που µπορώ να οικειοποιηθώ από εµένα, θα 
υπάρξει ο καθρέφτης των αντικειµένων του εξωτερικού κόσµου. Ο 
καθρέφτης αυτός µπορεί να είναι καλά σχηµατισµένος, να σχηµατίζει 
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καλά, µπορεί να είναι δύσµορφος και παραµορφωτικός, µπορεί να είναι 
βουβός. Και ανάλογα µε τον τύπο του καθρέφτη µε τον οποίο θα 
έρθουµε αντιµέτωποι, το γίγνεσθαι των σωµατικών εµπειριών µας, το 
πεπρωµένο αυτών των παράξενων αντικειµένων θα είναι εντελώς 
διαφορετικό.  

Μπορούµε επίσης να αναφερθούµε σε µ ια ολόκληρη σειρά 
επιχειρηµάτων που συνηγορούν υπέρ αυτού, εργασιών που έχουν γίνει 
επάνω στην πρώτη παιδική ηλικία. Γνωρίζουµε για παράδειγµα ότι ο 
Jean Decety µπόρεσε να αναδείξει ότι τα µωρά είναι ικανά να µιµούνται 
έναν ορισµένο αριθµό στοιχείων που βλέπουν στο πρόσωπο της 
µητέρας τους, τρεις ώρες µετά τη γέννηση τους. Αυτό σηµαίνει ότι το 
βρέφος είναι έτοιµο, ο εγκέφαλος του είναι έτοιµος να επικοινωνήσει. 
Αυτό είναι αναµφισβήτητα ο πυρήνας των µελλοντικών ταυτίσεων που 
θα αναπτυχθούν, σε κάθε περίπτωση ταυτίσεων κατοπτρικού τύπου. 
Νοµίζω ότι µπορούµε να υποστηρίξουµε την υπόθεση (υπάρχει µεγάλος 
αριθµός επιχειρηµάτων προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά δεν θα 
µπορέσω να τα αναπτύξω τώρα), ότι το µωρό, ακόµη κι αν δεν ξέρει τι 
ακριβώς αναζητεί, ξέρει να βρίσκει αυτό που αναζητούσε όταν το 
βρίσκει. Yπάρχουν δηλαδή οπωσδήποτε πολλές δυνατότητες 
απάντησης, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρει να αναγνωρίζει τις 
απαντήσεις που του ταιριάζουν και εκείνες που δεν του ταιριάζουν. Αυτό 
έχει διατυπωθεί από πολλούς συγγραφείς, ανέφερα πρωτύτερα τον 
Bion. Ο Bion επικαλέστηκε την ιδέα της προέννοιας. Το βρέφος δεν έχει 
µια έννοια για το στήθος, ούτε µια έννοια της µητέρας του, έχει όµως µια 
προέννοια του στήθους ή µια προέννοια της µητέρας του. Ο Winnicott, 
από την πλευρά του, επικαλέστηκε την ιδέα ενός δυναµικού. Πρόκειται 
για ένα δυναµικό που δεν θα αναπτυχθεί όσο δεν βρίσκει την 
ανταπόκριση που του ταιριάζει. Οι ηθολόγοι της επικοινωνίας εκτιµούν 
ότι το βρέφος έχει δεξιότητες. Το βρέφος, δηλαδή, δεν είναι µια tabula 
rasa, έχει προσδοκίες από το περιβάλλον. Ένδειξη του ότι έχει 
προσδοκίες είναι όλη η κλίµακα των εκφράσεων που έχει. Ας µην 
γελιόµαστε. Οι κραυγές των βρεφών είναι εξαρχής µηνύµατα. Ένα µωρό 
δεν κλαίει µε τον ίδιο τρόπο όταν πονάει, είναι βρώµικο, πεινάει ή του 
λείπει η επικοινωνία µε το περιβάλλον του. Για κάποιον που απέχει πολύ 
από τη µητρότητα και τη συµπεριφορά των βρεφών µια κραυγή φαίνεται 
µια κραυγή, αλλά µια µητέρα ευαίσθητη και µε ενσυναίσθηση 
αναγνωρίζει πολύ καλά ότι το µωρό της δεν κλαίει µε τον ίδιο τρόπο, ότι 
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δεν πρόκειται για το ίδιο πράγµα. Με άλλα λόγια, η κραυγή φέρει ήδη ένα 
µήνυµα, για παράδειγµα δυσαρέσκειας, αλλά δυσαρέσκεια επειδή 
πεινάει, επειδή είναι βρώµικο, επειδή πονά, επειδή είναι πολύ µόνο του 
για παράδειγµα. Με άλλα λόγια, δεν είναι µόνο εκτόνωση, είναι ένα 
µήνυµα που απευθύνεται σε κάποιον άλλο που είναι εκεί για να το λάβει. 
Είναι πολύ σηµαντικό για το µωρό και για τη συνέχεια, το µήνυµα που 
συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο να είναι µήνυµα που θα ληφθεί. Και, µε 
κάποιον τρόπο, το µήνυµα να τύχει αναγνώρισης. Δηλαδή όχι µόνο να 
ληφθεί, αλλά να υπάρχει ένα είδος διαβεβαίωσης ότι το µήνυµα έχει 
ληφθεί, το οποίο σηµαίνει, για το µωρό, ότι από την πλευρά του 
περιβάλλοντος του λέγεται: «Κατάλαβα αυτό που ήθελες να πεις». 

Aς πάρουµε το παράδειγµα του προφορικού λόγου. Ένα βρέφος, όταν 
γεννιέται, ακόµα κι αν γεννιέται στην Ελλάδα, είναι ικανό να καταλάβει τα 
κινέζικα, είναι ικανό να καταλάβει τα ινδικά, είναι ικανό να καταλάβει 
οποιαδήποτε γλώσσα του κόσµου. Έχει ένα πολύ ευρύ φάσµα 
δυναµικού. Το ίδιο βρέφος, έξι µήνες αργότερα, θα έχει αποεπενδύσει 
ορισµένα φωνήµατα, επειδή θα έχει αρχίσει να επενδύει τα φωνήµατα, 
τα φωνητικά και σηµασιολογικά σύνολα που αντιστοιχούν στη γλώσσα 
στην οποία το περιβάλλον του απάντησε. Με άλλα λόγια, πρόκειται για 
το σύστηµα της επιλογής µε βάση την απάντηση. Όταν αυτό πηγαίνει 
καλά, όταν έχει µια ανταπόκριση, όταν αυτό δηµιουργεί κάτι στον άλλον, 
ο οποίος αντανακλά κάτι στο βρέφος, τη στιγµή εκείνη πράγµατι το 
βρέφος αναγνωρίζει κάτι. Τα βιώµατα, οι σωµατικές αισθήσεις του 
βρέφους θα εκδηλωθούν µε τη µορφή συναισθηµάτων. Ας 
υπενθυµίσουµε ότι το συναίσθηµα είναι πρώτα αίσθηση, στη συνέχεια 
υπάρχουν αισθήµατα πάθους, ένα µωρό µπορεί να είναι οργισµένο, 
ουρλιάζει, φωνάζει, τα ουρλιαχτά του φεύγουν προς όλες τις 
κατευθύνσεις,  είναι µια κίνηση πάθους. Μπορεί να είναι και απλές 
συγκινήσεις, π.χ. να ξεσπάει σε  γέλια.  Στο βρέφος, δεν πρόκειται ακόµη 
για συναισθήµατα, παρά µόνο από τη στιγµή που το βρέφος αρχίζει να 
έχει καταθλιπτικά συναισθήµατα. Μπορεί να εµφανιστεί ένα καταθλιπτικό 
συναίσθηµα, πρόκειται όµως σ’ αυτήν την περίπτωση για βρέφη πολύ 
µεγαλύτερα, που έχουν αυτήν την δυνατότητα. Εποµένως τα 
συναισθήµατα του βρέφους είναι σύνολα σωµατικών αντιδράσεων που 
αρχίζουν να οργανώνονται µε τη µορφή συναισθήµατος, αλλά για να 
οργανωθούν τελείως µε τη µορφή αυτή, χρειάζονται, κατά κάποιον 
τρόπο, µια ανταπόκριση από το περιβάλλον, το οποίο να καθρεφτίζει 
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στο βρέφος κάτι από το συναίσθηµα του. Θα επιχειρήσουµε να το 
σκεφτούµε αυτό µε τους όρους που χρησιµοποιεί ο Φρόυντ, στα 1926, 
στο «Αναστολή, σύµπτωµα, άγχος». Αναπτύσσει το µοντέλο αυτό 
κυρίως σε σχέση µε το άγχος. Λέει ο Φρόυντ πως υπάρχει ένα πρώτο 
άγχος που είναι ένα άγχος που σχετίζεται µε την ανάπτυξη, που είναι 
ένα είδος τσουνάµι, κάτι που συγκλονίζει όλο το ψυχικό όργανο. Ο 
Φρόυντ χρησιµοποιεί για αυτό µια πολύ ωραία έκφραση. Λέει πως είναι 
ένας τραυµατικός κλονισµός ολόκληρου του είναι. Είναι µια υπέροχη 
έκφραση. Και στη συνέχεια, όταν σιγά σιγά οργανώνεται το εγώ, όταν 
οργανώνεται σε σχέση µε το περιβάλλον, αυτό το πρώτο άγχος θα 
µετατραπεί σιγά σιγά σε άγχος σήµα κινδύνου. Μπορούµε να πούµε ότι 
το άγχος σήµα είναι ένα άγχος συµβολικό, ένα άγχος που αρχίζει να είναι 
συµβολικό. Το µοντέλο αυτό, που αναπτύσσει ο Φρόυντ σε σχέση µε το 
άγχος, ισχύει στην πραγµατικότητα για όλα τα συναισθήµατα. Iσχύει για 
τα καταθλιπτικά συναισθήµατα. Μεταξύ του µαρασµού, της πρώτης 
µελαγχολίας του βρέφους, της ανακλιτικής κατάθλιψης που 
περιγράφτηκε από τον Spitz και της απλής καταθλιπτικής διάθεσης, 
συµβαίνει η ίδια αυτή µετατροπή. Αληθεύει για τον θυµό: συµβαίνει 
µεταξύ του ανεξέλεγκτου πάθους και της πρώτης οργής του βρέφους, 
που στη συνέχεια γίνεται οργή-σήµα του βρέφους το οποίο δεν είναι 
ευχαριστηµένο και γκρινιάζει. Πρόκειται για ένα άγχος σήµα, το οποίο 
δεν κατακλύζει απόλυτα το βρέφος. Παράγει ένα σύµβολο 
συναισθήµατος. Αυτό ισχύει για όλες τις µορφές συναισθηµάτων. Η 
µετατροπή αυτή του πρώτου συναισθήµατος, που έχει µια µορφή 
πάθους, ανεξέλεγκτων σωµατικών αισθήσεων, η µετατροπή αυτή σε 
σήµα θα εξαρτηθεί από την απάντηση του περιβάλλοντος. 

Επάνω στο θέµα αυτό εργάστηκε πολύ κάποιος Ούγγρος που 
ονοµάζεται Georges Gegrely, ο οποίος έκανε εκτενείς παρατηρήσεις 
επάνω στην αλληλεπίδραση µεταξύ της µητέρας και του βρέφους και 
διαµόρφωσε µια κλινική της αλληλεπίδρασης αυτής. Έδειξε ότι οι 
µητρικές απαντήσεις είναι δοµηµένες µ’ έναν ορισµένο τρόπο. Αρχικά, 
είναι απαντήσεις κατοπτρικές, σε αντήχηση. Έχετε το µωρό σας που 
ουρλιάζει, που κουνιέται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η µητέρα πλησιάζει 
µε ένα πρόσωπο συνοφρυωµένο και λέει «Ω! Το µωρό ήταν πάρα πολύ 
θυµωµένο, η κακιά µαµά το είχε αφήσει ολοµόναχο». Η µητέρα, δηλαδή 
θα του επιστρέψει µια εικόνα του θυµού του. Αν όµως η µητέρα θυµώσει, 
αυτό δεν λειτουργεί. Πρέπει ο θυµός της µητέρας να είναι ένας θυµός 
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που υποδύεται η µητέρα. Υπάρχει στην πραγµατικότητα ένα διπλό 
µήνυµα. Το µήνυµα που περιλαµβάνεται στην ανταπόκριση της µητέρας 
είναι ένα µήνυµα που λέει «αυτό που ζεις, το ονοµάζουµε θυµό. Και δεν 
είµαι εγώ που βιώνω, είσαι εσύ που βιώνεις αυτό το θυµό». Η µητέρα 
πραγµατοποιεί µια µετατροπή. Αν το µωρό είναι θυµωµένο και κουνιέται 
µε τα πόδια του, τα χέρια του κ.λ.π., η µητέρα θα έχει µια φωνή που 
µόλις θα δείχνει θυµό, µια θυµωµένη φωνή καταπραϋµένη, ελεγχόµενη, 
κυριαρχηµένη. Νοµίζω ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Διότι αυτό που 
βιώνει το µωρό εφάπτεται, είναι κολληµένο στο σώµα του. Η αίσθηση 
της δυσαρέσκειας που δοκιµάζει είναι µια αίσθηση που του ξεσκίζει τα 
σωθικά, τους µύες του, που είναι στην κυριολεξία κολληµένη στο σώµα 
του. Αν κάποιος άλλος µπορεί να αισθανθεί εκείνο που το ίδιο 
αισθάνεται, αυτό που κολλάει στο σώµα του αρχίζει ούτως ειπείν να 
ξεκολλάει. Κι όταν αυτό αρχίζει να ξεκολλάει, ένα µικρό διάστηµα αρχίζει 
να σχηµατίζεται µεταξύ εκείνου που νιώθει και του αισθήµατος εκείνου 
που νιώθει. Και από το µικρό αυτό διάστηµα θα διανοιχθεί σιγά σιγά όλο 
το διάστηµα για µια εργασία συµβολισµού των αισθηµάτων. 

Tώρα θα µου πείτε εντάξει, αυτό συµβαίνει όταν όλα πάνε καλά, όταν 
όλα λειτουργούν σωστά. Τι συµβαίνει όµως όταν τα πράγµατα δεν πάνε 
καλά; Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Όταν τα πράγµατα δεν πάνε καλά, η 
διαδικασία του σχηµατισµού, της οργάνωσης, του συµβολισµού του 
συναισθήµατος θα ανατραπεί, εφόσον η ανταπόκριση σε αυτό δεν είναι 
καλή. Αν δηλαδή µπροστά σε έναν θυµό του µωρού η µητέρα οργίζεται 
και θυµώνει η ίδια, τότε ο θυµός του µωρού κατακερµατίζεται. Θα 
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον όρο που χρησιµοποιήθηκε από 
τους κλαϊνικούς σχετικά µε την αντίληψη, ότι πραγµατοποιείται µια 
αποσύνθεση του συναισθήµατος . Αυτή η αποσύνθεση του 
συναισθήµατος νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντική στην ψυχοσωµατική, 
διότι αυτό που συναντούµε σε µια ολόκληρη οµάδα λειτουργικών 
παθολογιών [χωρίς υποκείµενες βλάβες] είναι συναισθήµατα σε 
αποσύνθεση, σε θραύσµατα. Κινητοποιήσεις της ακετυλοχολίνης και της 
νοραδρεναλίνης στο καρδιακό σύστηµα, αλλά ανοργάνωτες, χωρίς 
σύνδεση µε το συναίσθηµα στο σύνολο του. Για να οργανωθεί το 
συναίσθηµα ως συναίσθηµα, πρέπει να συµβούν ορισµένες σωµατικές 
αντιδράσεις. Για παράδειγµα, είστε έτοιµοι για καβγά, το αίµα σας λοιπόν 
κυλάει στις φλέβες σας , ένα ολόκληρο ορµονικό κύκλωµα 
συγκεντρώνεται και σας ετοιµάζει, κατά κάποιον τρόπο, για την επίθεση. 
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Οργανώνονται δηλαδή ως πρώιµη άµυνα, σε ανάµνηση αυτού που 
ζήσαµε όταν ήµαστε ακόµη θηλαστικά, ανάµεσα σε ζώα σαρκοβόρα και 
µέσα σε ένα σύστηµα τελείως πρωτόγονο. Διότι τα συναισθήµατα µας τα 
µοιραζόµαστε µε τον κόσµο των θηλαστικών σε πολύ µεγάλο βαθµό, σε 
αυτήν την πρωτόγονη µορφή. Το θέµα γίνεται πολυπλοκότερο µετά. 
Μολονότι δεν είναι τελικά τόσο πολύπλοκο. Ο Baldwin σχολίασε το 
µοίρασµα των συναισθηµάτων του µε τον σκύλο του. Όταν ήταν 
θλιµµένος, ο σκύλος του ήταν θλιµµένος. Με άλλα λόγια ο σκύλος είναι 
θλιµµένος επειδή µπορεί να αναγνωρίσει τα σηµάδια της θλίψης του 
ανθρώπου επειδή έχει τον ίδιο συναισθηµατικό εγκέφαλο µ’ εκε. Αυτό, 
ισχύει για τα θηλαστικά. Το να δοκιµάσει κάποιος να µοιραστεί 
συναισθήµατα µε ένα φίδι, δεν λειτουργεί, το µοίρασµα των 
συναισθηµάτων µε έναν κροκόδειλο δεν  θα σας το συνιστούσα. Με τα 
θηλαστικά όµως, αυτό είναι πιθανό. Το συναίσθηµα αποσυντίθεται και 
γίνεται κάτι το οποίο ίσως θα ονοµάζαµε ένα πολύ παράξενο αντικείµενο. 
Δηλαδή γίνεται ακατάλληλο για εσωτερίκευση, για αφοµοίωση. Από τη 
στιγµή αυτή εκείνη γίνεται πολύ απειλητικό για το ψυχικό όργανο. 
Προσλαµβάνει δηλαδή ένα τραυµατικό δυναµικό, ακόµα κι αν δεν ήταν 
τραυµατικό στην αρχή. Γίνεται τραυµατικό από τη στιγµή που η 
απάντηση του περιβάλλοντος δεν επιτρέπει την εργασία συµβολισµού 
και αφοµοίωσης. Από τη στιγµή εκείνη το συναίσθηµα αυτό θα 
αντιεπενδυθεί. Είναι η διαδικασία που ο Freud περιγράφει στα 1920, της 
αντικάθεξης, µια κινητοποίηση ενός αντίθετου φορτίου, το συναίσθηµα 
θα κρατηθεί όσο περισσότερο γίνεται σε απόσταση επειδή είναι 
αποδιοργανωτικό, διατρυπά κατά κάποιον τρόπο το ψυχικό όργανο. 

Θα πάµε τώρα σε ένα µικρό κλινικό παράδειγµα, εφόσον το ζητήσατε και 
νοµίζω ότι µπορεί αυτό να είναι ενδιαφέρον. Αλλά πριν από αυτό πρέπει 
να πω δύο πράγµατα. Πρώτον, δεν έχει γίνει αντικάθεξη του 
συναισθήµατος αυτού, το οποίο αποσυντέθηκε, αλλοιώθηκε. Στο σηµείο 
αυτό πιστεύω ότι µπορεί να υπάρξει συζήτηση επειδή ο όρος που 
συνήθως χρησιµοποιείται είναι αυτός της καταστολής του 
συναισθήµατος στην ψυχοσωµατική. Εγώ θεωρώ πως έχουµε να 
κάνουµε µε µια αποσύνθεση του συναισθήµατος περισσότερο από ότι µε 
µια καταστολή. Πιστεύω δηλαδή πως έχει περισσότερο αλλοιωθεί από 
ότι απλώς κατασταλεί.  

Αυτό όµως το συναίσθηµα θα έχει την τάση να επιστρέψει. Τότε, 
διατηρούνται συνέχεια αντικαθέξεις, αλλά αυτό είναι εξαντλητικό, και στο 
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σηµείο αυτό δεν απέχουµε πολύ από την θεµελιώδη κατάθλιψη που 
περιέγραψε ο Marty και ορισµένοι άλλοι ψυχοσωµατιστές. Εξαντλείται 
κανείς, όλα τα άλλα συστήµατα  εξασθενούν, λέει ο Φρόυντ, εξαιτίας 
αυτής της απαραίτητης αντικάθεξης. Τότε όµως εµφανίζονται, αναδύονται 
πράγµατα. Όταν όµως κάτι αναδύεται, επιστρέφει, δεν επιστρέφει σε 
µορφή συµβολική, επιστρέφει µε τη µορφή ψευδαίσθησης. Επιστρέφει 
έτσι όπως έχει εγγραφεί. Και έχει εγγραφεί µε τη µορφή συναισθηµάτων 
σε αποσύνθεση, µε τη µορφή σωµατικών αισθήσεων που επιστρέφουν 
και αρχίζουν να καταπονούν το ψυχικό όργανο. Πιθανόν οι επιστροφές 
αυτές δεν συντελούνται µόνο στην ενήλικη ζωή. Είναι αρκετά πιθανό ένα 
µέρος των επιστροφών αυτών να συµβαίνει στην παιδική ηλικία. Eγώ 
πιστεύω πως υποτιµούµε σηµαντικά την εµβέλεια των ψευδαισθήσεων, 
των επιστροφών των ψευδαισθήσεων στην παιδική ηλικία. Πιστεύω πως 
την υποτιµούµε επίσης στην ενήλικη ζωή. Το χαρακτηριστικό της 
ψύχωσης δεν είναι η ψευδαίσθηση, είναι το πώς ο ψυχωτικός ασθενής 
χρησιµοποιεί την ψευδαίσθηση. Η ψευδαίσθηση µοιάζει να είναι κάτι 
πολύ περισσότερο . Ψευδαισθήσεις έχουµε σε καταστάσεις 
αποπροσωποποίησης, τις έχουµε σε ορισµένες καταστάσεις 
αποπραγµάτωσης και νοµίζω επίσης πως µπορούµε να τις 
συναντήσουµε µέσα σε συνηθισµένες καταστάσεις. Θυµάµαι µια από τις 
ασθενείς µου σε ανάλυση. Έχουν ολοφάνερα στιγµές ψευδαίσθησης 
άνθρωποι που δεν είναι ψυχωτικοί, πρόκειται για έναν τρόπο 
επιστροφής αρχαϊκών εµπειριών, οι οποίες παρουσιάζονται έτσι. Λοιπόν 
ένα µικρό σύντοµο παράδειγµα, νοµίζω πολύ εύγλωττο, µιας από αυτές 
τις επιστροφές ψευδαίσθησης µέσα στη συνεδρία. Είναι µια περίπτωση 
επάνω στην οποία είχα ήδη εργαστεί και που µε σηµάδεψε πολύ τότε. 
Eίχα την εντύπωση πως ήµουν σαν ένας µάγος µε αυτήν την ασθενή. 
Είναι µια ασθενής που είχα ονοµάσει Μαρίνα. Βρισκόµαστε περίπου στα 
τρία χρόνια ανάλυσης, στο πρώτο µέρος της ανάλυσης της. Είχε έρθει 
επειδή είχε πολλές δυσκολίες µε τους άντρες, µε τη σεξουαλικότητα της 
επίσης, που της προκαλούσε ντροπή, συναντούσε λοιπόν άντρες λίγο 
πολύ ανυπόφορους. Η σεξουαλικότητα της ήταν κατά κάποιον τρόπο µια 
υποχρέωση απόλαυσης από τον πρωκτό, µέσω της σοδοµίας, που της 
δηµιουργούσε µεγάλη ντροπή και την ενοχλούσε πολύ. Τα τρία πρώτα 
χρόνια εργαζόµαστε πολύ επάνω στο υλικό αυτό, επανερχόµαστε πολύ 
επάνω στις κατά κάποιον τρόπο µαζοχιστικές υποδείξεις του πατέρα της, 
που της έλεγε «µικρή µου, στη ζωή πρέπει  κανείς να πιέζεται, δεν 
αποκτούµε ποτέ τίποτα καλό χωρίς να πιεζόµαστε», οπότε πράγµατι 
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πιέζεται διαρκώς και όλη της η σεξουαλικότητα είναι σηµαδεµένη από 
αυτό. Όσο τα επεξεργαζόµαστε όλα αυτά, κάτι αρχίζει να βελτιώνεται 
σηµαντικά στην εξωτερική της ζωή. Σχετίζεται µε έναν άντρα πολύ 
µεγαλύτερο στην ηλικία από εκείνη, θα µπορέσει να σχεδιάσει να 
δηµιουργήσει µια οικογένεια, πρόκειται για µια γυναίκα γύρω στα 
τριάντα. Και τότε ένα σύµπτωµα παρόν στην αρχή της θεραπείας κάνει 
και πάλι την εµφάνιση του. Μου είχε πει πως είχε πεπτικές διαταραχές. 
Καψίµατα στο στοµάχι που την ενοχλούσαν πολύ. Εξαφανίστηκαν πολύ 
σύντοµα µε το ξεκίνηµα της θεραπείας. Καθώς είχαµε αρχίσει να 
εµβαθύνουµε και προσεγγίζαµε στρώσεις µεταβίβασης πλέον όχι τόσο 
πατρικής αλλά περισσότερο µητρικής, αµέσως το σύµπτωµα 
ξαναεµφανίζεται. Αρχικά µεταξύ των συνεδριών, άρα σε σχέση µε την 
απουσία µου. Λέω κάτι πάνω σε αυτό, κάνω ερµηνείες επάνω στη σχέση 
που έχει µε την απουσία µου, για το ότι γίνεται ξινή όταν δεν είµαι εκεί, 
ότι µου κρατάει κακία. Eπιχειρώ να δώσω σε όλα αυτά µια µορφή. Αυτό 
δεν βελτιώνει ιδιαίτερα τα πράγµατα. Μέχρι την ηµέρα που το σύµπτωµα 
εκδηλώνεται ενώ η ασθενής βρίσκεται στην αίθουσα αναµονής. Με 
περιµένει και τότε έχει ισχυρούς πόνους στο στοµάχι. Την δέχοµαι, 
αισθάνοµαι ότι δεν είναι καλά, ξαπλώνει, διπλώνεται από τους πόνους 
επάνω στο ντιβάνι, δεν πιάνει το στοµάχι της, πιάνει το στέρνο της. 
Καταλήγει να πει ότι δεν είναι καλά και ότι «καίει». Δεν λέει «µε καίει» 
αλλά «καίει» και βάζει το χέρι εκεί, επάνω στο στήθος. Έχω την 
εντύπωση ότι η συνεδρία δεν θα µπορέσει να πραγµατοποιηθεί επειδή η 
ασθενής πονάει εµφανώς και αυτό καταλαµβάνει όλη τη συνεδρία. 
Αποφασίζω να δοκιµάσω κάτι. Καθώς βρισκόµαστε σ’ ένα πλαίσιο 
µητρικής µεταβίβασης και έχω το αίσθηµα ότι το σώµα της µου µιλά για 
µια πρώιµη εµπειρία, καθώς δεν έχω δει ποτέ ένα στήθος να καίει, 
αρχίζει να σχηµατίζεται µέσα µου η ιδέα ενός µπιµπερό που καίει. 
Περιµένω λίγο ακόµα, βλέπω πως πονά όλο και περισσότερο, 
αποφασίζω να παρέµβω και της λέω “όταν ήσαστε µωρό, τα µπιµπερό 
που η µητέρα σας σας έδινε ήταν πολύ ζεστά, σας έκαιγαν”. Αυτό, την 
κατευνάζει κάπως. Νοµίζω ότι ήταν σηµαντικό να µιλήσω και αυτό 
λειτούργησε κατευναστικά. Μου λέει, «δεν ξέρω τίποτα». Αν µου είχε πει 
«ναι, ναι, θυµάµαι πολύ καλά», θα ήµουν πολύ ανήσυχος. Μου λέει 
λοιπόν «δεν ξέρω τίποτα, αλλά όταν το είπατε αυτό, σκέφτηκα τον καφέ 
που η µητέρα µου µου σέρβιρε. Όταν σέρβιρε τον καφέ ήθελε πάντα να 
τον πίνουµε καυτό κι έλεγε «πιες τον όταν είναι ζεστός, έτσι είναι 
ωραίος». Το ενδιαφέρον είναι ότι τη στιγµή ακριβώς κατά την οποία η 
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ανάµνηση ήρθε ξανά στη µνήµη της, το σωµατικό σύµπτωµα 
εξαφανίστηκε. 

Δεν περιοριστήκαµε σε αυτό. Συνεχίσαµε να επεξεργαζόµαστε το θέµα 
µιας µητέρας καυτής, µιας µητέρας θερµής, ενός πατέρα που δεν 
µετριάζει τη θέρµη της. Αρχίσαµε να τα εντάσσουµε όλα αυτά σε σενάρια 
πρωταρχικών σκηνών και η ανάλυση συνέχισε το δρόµο της. Το 
απόσπασµα αυτό µου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την 
επιστροφή µιας πολύ πρώιµης εµπειρίας η οποία, κατά τη γνώµη µου, 
διχοτοµήθηκε και παρέµεινε διχοτοµηµένη για έναν ορισµένο χρόνο και 
που µε κάποιον τρόπο επανέρχεται στο προσκήνιο της µεταβιβαστικής 
σκηνής και γίνεται αφοµοιώσιµη. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενδιαφέρον 
σηµείο. Επειδή προτείνω µια κατασκευή. Προτείνω ένα σενάριο. Σας 
είπα πριν ότι το «καίει» είναι χωρίς υποκείµενο και χωρίς αντικείµενο. Το 
σενάριο που κατασκευάζω αφορά ένα πλαίσιο. «Όταν ήσαστε µωρό». 
Χρονολογώ. Η ίδια εµφανίζεται ως υποκείµενο, η µητέρα της εµφανίζεται 
ως αντικείµενο. Κατασκευάζω ένα αφηγηµατικό σενάριο. Πιστεύω πως 
το αφηγηµατικό αυτό σενάριο µετέτρεψε το ψευδαισθητικό τυπικό 
σηµαίνον σε αναπαράσταση πράγµατος. Όπως λέει ο Φρόυντ, δεν 
πρόκειται πλέον για «αυτό», πρόκειται για µια αναπαράσταση 
πράγµατος η οποία επιτελεί µια εργασία αφοµοίωσης, η οποία στη 
συνέχεια θα γίνει πολυπλοκότερη και θα ενταχθεί σε µια πρωταρχική 
σκηνή, στην αµφισεξουαλικότητα κ.λ.π.  

Να λοιπόν, κατέλαβα λίγο περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόµενο 
για να ακούσετε το µικρό αυτό κλινικό απόσπασµα,  που επεξηγεί όλα τα 
παραπάνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Απόδοση στα ελληνικά : Έλενα Κοσµά 

Επιµέλεια : Ιάκωβος Κλεώπας 
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